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Sammanfattning  

Dagens samhälle blir allt mer mångkulturellt. Det ställer högre krav på både 

omvårdnaden och sjuksköterskan.  Sjuksköterskans eventuella brist på kompetens 

om kulturskillnader kan skapa kulturkrockar, missförstånd och felaktig 

omvårdnad.  

Syftet med studien var att undersöka vilka förväntningar äldre invandrare från 

förre detta Jugoslavien har i möten med sjuksköterskan i Sverige samt hur 

sjuksköterskans kompetens kan skiljas från undersköterskor, sjukgymnaster och 

arbetsterapeuter.  Metod: Studien är kvalitativ med en induktiv ansats och baseras 

på sex intervjuer med äldre invandrare som ursprungligen kom från fd. 

Jugoslavien. Personlig kontakt togs med informanterna om deltagande i 

undersökningen genom serbiska/bosniska/kroatiska/makedoniska. Författaren 

informerade om studien och att de som ville delta kontaktade författaren.  Insamlat 

material analyserades systematiskt med innehållsanalys.  

Resultat: Det som framkom att de äldre invandrarna förväntade sig i mötet med 

sjuksköterskan presenteras i följande fem kategorier; Att få bekräftelse för uttalade 

behov;  Empatisk kontakt; Kommunikation och dialog i mötet;  Respekt för sina 

värderingar och syn på hälsa och Trygghet.  

Slutsatsen: omvårdnad av äldre patienter med en annan kulturell bakgrund kräver 

båda kulturell kompetens och professionellt förhållningssätt. Sjuksköterskan 

behöver kunna identifiera patientens vårdbehov och i detta fallet även övergå de 

språkliga barriärer och nå patienten och förstå deras behov.  

 

Nyckelord: äldre invandrare, omvårdnad, sjuksköterska, intervjuer 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract (en) 

Today's society is becoming increasingly multicultural which places greater 

demands on both the care system and the nurses involved. The nurses’ lack of 

knowledge incompetence of various regarding eventual cultural differences can 

create cultural clashes and misunderstandings that can result in and improper care. 

The purpose of this study was to investigate the expectations of the elder 

immigrants, from the former Yugoslavia, when meeting in their meetings with the 

nurses in Sweden professionally,  

Method: The study is a qualitative study, with an inductive approach, and is based 

on six interviews with elderly immigrants who originally came from the former 

Yugoslavia. Personal contact was made with the informants to participate in the 

investigation by Serbian / Bosnian / Croatian / Macedonian associations in 

southern Sweden where these compounds are. The author went to the unions and 

informed about the study and those who wanted to participate contacted the author. 

The collected materials were systematically analysed with using content analysis.  

Results The findings that the older immigrants expecting the meeting with the 

nurse are presented in the following five categories. To obtain confirmation of the 

expressed needs, Empathetic contact, Communication and dialogue in the meeting, 

Respect for their values and views on health and Safety. Conclusion: The care of 

older patients with a different cultural background requires both cultural 

competence and a professional approach. The nurses need to be able to identify 

patient care needs, and in this special situation case be able to cope with even pass 

the eventual language barriers, in order to and reach the patient and understand 

their needs. 
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Inledning  
 

Världen som vi lever i blir allt mer mångkulturellt. I och med det blir även vården 

allt mer mångkulturell. I omvårdnadslitteraturen framställes detta som 

transkulturell omvårdnad (Hanssen, 2008). Detta har effekt på sjukvården där fler 

patienter har ett annat ursprung än det svenska, vilket ökar kraven på 

sjuksköterskan. Sjuksköterskans svaghet på vetskap och insikt om patientens 

kulturella bakgrund kan förorsaka kulturkrockar, bristande bemötande och sämre 

möjligheter att ge en god vård. Motivet till studien är att undersöka vilka 

förväntningar äldre invandrare från före detta Jugoslavien har i mötet med 

sjuksköterskan. 

 

Bakgrund 

Invandring 

År 2013 fanns det ca 1,5 millioner utländskt födda invånare i Sverige och ca 

70 000 kom från fd. Jugoslavien och av 13 606 är äldre än 65 år (SCB, 2014).  

Enligt Statistiska centralbyrån har det vid två tillfällen varit en massiv invandring 

från f.d. Jugoslavien. Den första var under arbetskraftsmigrationen på 1960- och 

1970-talet och den andra i samband med Jugoslaviens sammanbrott och etiska 

utrensning på 1990-talet. När flyktingarna hade fått uppehållstillstånd i Sverige 

blev det en följdinvandring av familjemedlemmar (Statistiska centralbyrå, 2014).  

På grund av detta finns det upp till tre generationer av personer som kommer från 

fd. Jugoslavien. Studien kommer att koncentrera sig på de äldre personer som 

migrerade under 1990-talet och senare. 

De som invandrade till Sverige från det forna Jugoslavien visade sig ha olika 

bakgrund. De kom från olika miljöer; från landsbygd eller från stora städer. Andra 

olikheter var att det var stor skillnad på deras utbildning; det fanns de som var 

analfabeter men också de som var högskoleutbildade. De kan därför i kontakt med 

svenska sjukvården ha olika förståelse för den svenska kulturen och vården (Dahl, 

1987; Melle, 2006).  
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Fakta om forna Jugoslavien  

Den forna socialistiska republiken Jugoslavien bestod utav sex delrepubliker: 

Serbien, Kroatien, Slovenien, Bosnien-Herzegovina, Makedonien och Montenegro 

samt de autonoma provinserna Kosovo och Vojvodina som var delar av den 

serbiska delrepubliken. Enligt 1971 års folkräkning levde drygt 20 miljoner 

människor inom landets gränser. Den dominerade befolkningsgruppen var 

serberna som utgjorde 42% av totalbefolkningen, följt av 23% kroater, 8% 

slovener, 6% makedonier, 6% bosniskamuslimer, 5% albaner, 3% montenegriner 

och 2,5% ungrare.  Därtill skall räknas stora minoriteter av bland annat romer, 

turkar, rumäner, bulgarer, vlacher, rusiner, tjecker och italienare (Magnusson, 

1989).  

De största språken: serbokroatiska/kroatoserbiska, makedonska, slovenska, 

albanska, och ungerska fungerade i praktiken som officiella språk, med det 

förstnämnda som det klart dominerande. Den enskilde jugoslaviske medborgaren 

identifierade sig i första hand med det land varifrån han kom. De var jugoslaviska 

medborgare, men nationellt och kulturellt var de serber, kroater eller makedonier. 

Dessa skilda etniska identiteter baserade på deras historiska, politiska och sociala 

bakgrund är viktiga att ta hänsyn till. Allt detta tillsammans utgjorde nämligen det 

osynliga mentala ”bagage” som individerna bar med sig in i det svenska arbetslivet 

under arbetsinvandringen på 60, 70 och 80-talet (Magnusson, 1989). 

 

Äldre invandrares syn på svensk sjukvård 

Hälso-och sjukvård är ett komplext system och situationen i Sverige är utmanande 

för såväl lokal som regional nivån.  Förändringar händer fort och på många olika 

plan: ny teknik, nytt fokus, ny praxis, nya rön. Sjukvården står idag också inför en 

flerdelad målbild, där personer med olika bakgrunder och värderingar möts 

(Nilsson, 2007).  

Många äldre människor med utländsk bakgrund vet ofta inte hur 

sjukvårdssystemet fungerar. För dem kan det ofta vara ett helt ny sätt att se på 

sjukvården, läkarna och behandlingar. Att anpassa sig till ett nytt samhälle, lagar 

och kultur kan vara svårt för dem som hamnar i den situationen, och möjligen ännu 

svårare för de äldre som har lämnat sina hem (Melle, 2006). En studie (Razavi et 
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al., 2011) visade att många patienter inte förstod på vilken klinik de var och vilket 

syftet var med den vård de fått. En annan studie (Björk et al., 2009) visade att 

patienter med invandrarbakgrund hade mer positiva erfarenhet av sjukvården ju 

mer de har etablerat sig i det nya landet. De äldre invandrarna kan ställa nya krav 

på vården då äldre personer med utländsk bakgrund har ett annat sätt att 

kommunicera, har en annan syn på sjukdomar och ett annat åldrande än de svenska 

patienternas. Deras kultur, matkultur och religion kan skilja sig också från den 

svenska (Melle, 2006; Seffo et al., 2014, Hultsjö et al., 2005).  För att bättre förstå 

äldre invandrare bör vårdpersonal ha i åtanke att de ofta inte litar på personalen, 

inte tycker att de är professionella då det i deras länder till exempel är vanligt med 

betalning och mutor för att få god vård. Sådant förekommer inte i Sverige.  De vet 

ibland inte heller att här i Sverige har de samma rättigheter som alla andra (Melle, 

2006). En studie (Ozolins et al., 2003) visade att sjuksköterskor inom akutvården 

bland annat upplevde att patienter inte hade tillit till myndigheter samt att de hade 

svårt att tolka patienternas olika beteende. En annan studie (Naldemirci, 2013) har 

visat att personalen i äldreomsorgen har en bra förmåga att anpassa vård- och 

omsorgsmiljön efter de boendes religiösa och kulturella traditioner, något som 

äldre invandrare uppskattade. Det var viktigt för människor som immigrerat till 

Sverige, liksom för alla äldre, att kunna få dela sin vardag med människor som 

hade liknande erfarenheter och livshistorien bakom sig (Naldemirci, 2013).  

 

Hälsa 

Hälsa är ett svårförklarat begrepp men kan definieras genom  fem olika perspektiv. 

Hälsa beskrivs som förmåga att motstå och anpassa sig till belastningar av olika 

slag. Det kan omfatta människans olika dimensioner, kroppslig hälsa som knyts till 

normal fysisk funktion, mental hälsa som knyts till att förena motstridiga tendenser 

i sitt eget sinne och att leva harmoniskt tillsammans med andra. Slutligen kan hälsa 

ha uppgift att fylla sociala roller och funktioner på ett socialt acceptabelt sätt och 

att man trivs med detta (Kirkevold et al., 2008). WHO:s definitions av hälsa lyder: 

” Med hälsa avses att människa inte är bara fri från sjukdom och svaghet utan även 

avnjuter fullständigt fysisk, psykisk och socialt välbefinnande” (WHO, sida 1, 

tillgänglig 140930). 
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Katie Eriksson (2000) definierar hälsa såsom ett naturligt fenomen som en del av 

människans liv. Hälsa innebär att vara hel och integrerad där integration omfattar 

kropp, själ och ande. Hälsa sammanfattas i tre begrepp: sundhet (psykisk hälsa), 

friskhet (fysisk hälsa) och välbefinnande (social hälsa). Eriksson knyter även 

begreppen tro (hälsans grundsubstans), hopp (hälsans riktning) och kärlek(hälsans 

form) till hälsobegreppet.  

 

Antonovsky (1991) beskriver att det är viktigt för hälsan att ha en känsla av 

sammanhang. Känslan av sammanhang förklaras av Antonovsky som ”global 

hållning som uttrycker i vilken utsträckning det finns en genomträngande och 

varaktig men dynamisk känsla av tillit att de stimuli som härrör från ens inre och 

yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga. De 

resurser som krävs för att kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och dessa krav är utmaningar värda investering och engagemang” 

(Antonovsky, 1991, s.46).  Antonovsky förklarar vidare vikten att se hela 

människan, ta vara på den friska hos varje individ och använda det.  Antonovsky 

betonar vikten av hålla människor friska och förhindrar att de blir sjuka och 

utvecklar vidare betydelse av salutogenetiska infallsvinkel och vikten att 

undersöka var varje person, vid en viss tidpunkt, befinner sig, ta vara på den friska 

samt individens historia och röra oss mot den friska polen. Ur detta perspektiv är 

inte alla stressorer alltid negativa utan de kan i stället bidra till ökade möjligheter 

att hantera andra stressorer. Grundläggande är att hanterbarhet inte utgår från ett 

visst sätt att hantera problem utan att det finns andra faktorer som påverkar hur 

framgångsrika vi är i hanterandet av stressorer. Stressorer i detta sammanhang 

handlar om allt från virus till benbrott, från "gnälliga ungar" till upplevelser i 

koncentrationsläger. Stressorer definieras som "någonting som för in entropi i 

systemet - dvs. en livserfarenhet kännetecknad av bristande entydighet, under- 

eller överbelastning och utan möjlighet till medbestämmande" (Antonovsky, 1991, 

s. 57-58).  Kortfattat, Antonovsky intresserar sig för alla faktorer som 

vidmakthåller eller skapar god hälsa och då ser till individens hela livssituation. 

 

I många länder betyder hög ålder hög status både i samhället och inom familjen. 

Äldre personer blir stolta över sin ålder. Att blir gammal i Sverige är inte lika 
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positivt och de äldre känner sig inte längre behövda (Melle, 2006). Många äldre 

invandrare fick i sina hemländer många barn för att någon av dessa barn skulle ta 

hand om dem när de blev gamla. När de flyttade till Sverige och deras barn hade 

anpassat sig och integrerat sig i det svenska samhälle blev det inte som de hade 

förväntat sig. De blev besvikna på sina barn och ville inte att främmande 

människor tog hand om dem (Melle, 2006., Seffo et al., 2014).  

 

I västvärlden förklaras sjukdomar med hjälp av vetenskapliga teorier och läkarna 

stödjer sina diagnoser på samma grunder. Människor från andra kulturer kan 

förklara sina sjukdomar och besvär som straff eller att de beror på det ”onda ögat” 

(Melle, 2006). Tre studier (Hjelm et al, 2003, Hjelm et al., 1999,16, Gåfvels et al., 

2007)  visade att jugoslaviska kvinnor och andra utländska patienter inte följde de 

kostråd de fått på grund av sin diabetes diagnos, de bibehöll sina gamla traditioner, 

var passiva och tog ofta upp diskussionen om övernaturliga krafter. Förutom att 

äldre invandrare inte kunde svenska språket hade många aldrig hört talas om 

medicinska begrepp såsom virus, bakterier, psykiskt, somatisk etc. En studie 

(Razavi et al., 2011) visade att några patienter saknade kunskap om sin  

sjukdom och andra studier (Ozolins et al., 2003; Hjelm et al., 1999) visade att 

invandrare till Sverige generellt och även invandrare från forna Jugoslavien, ofta 

använder naturläkemedel.  

 

Det finns också de personer som bara litar på läkarna och tror att andra 

professioner såsom sjuksköterskor, kuratorer eller sjukgymnaster inte är kunniga 

nog för att hjälpa dem. Detta har de med sig från hemlandet där läkarna har den 

högsta statusen och de bestämmer allt (Melle, 2006). Hjelm et al. (1999) 

bekräftade detta då de jugoslaviska kvinnorna ofta litade mer på läkarna än övriga 

professioner.  En annan studie (Dahlin-Ivanoff et al., 2014) har visat att det finns 

fem olika förhållanden som påverkar och stödjer ett hälsosam åldrandet i samband 

med migration: 1) känsla av tillhörighet genom sina närstående, 2) känslomässiga 

band till en plats som kallas hem, 3) förväntningar på hälsa samt stöd under 

åldrande, 4) ömsesidig förståelse som ett medel i kommunikation och 5) 

heterogenitet som en utgångspunkt.  
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Resultaten i en avhandling om morbiditet och mortalitet bland migranter (Björn et 

al., 2006) visade högre dödlighet, annorlunda sjukdomsmönster och tendens till 

lägre konsumtion av vård bland utrikesfödda än bland svenskfödda. Faktorer som 

påverkade sämre hälsa bland personer som var utrikesfödda var den ekonomiska 

situationen, arbete, arbetsmiljö, arbetslöshet, sociala nätverk och situationen före 

migrationen. 

 

Personcentrerad vård  

Personcentrerad vård innebär en helhetssyn på människans livsvärldsperspektiv i 

vården (Edvardsson, 2010). Personcentrerad vård är en av sex kärnkompetenser 

som bör ingå i all utbildning av vårdens professioner. Patienten ses inte som en 

varelse/ kropp utan i ett kontext där personen är beroende av sin sociala omgivning 

och sina närstående. Kommunikation i vården är komplex och då är två olika 

aspekter av betydelse i mötet och konversationen med patienten: en aspekt är 

patientens upplevelse av sin sjukdom och ohälsa och den andra ur hälso-och 

sjukvårdens synvinkel (Edvardsson, 2010). Sjuksköterskans roll i den 

personcentrerade vården är viktig för att kunna sätta patienten framför allt och 

beakta denne som en expert. Sjuksköterskan bör lyssna och med den kunskap hon 

har om fysiologi och anatomi och skapa en bild om patientens sjukdomstillstånd. 

Därför ses sjuksköterskans roll i patientcentrerad vård som nödvändig (Rather  et 

al., 2013). Helhetssyn och vården som omfattar hela människan hittas även i Katie 

Erikssons (2000) omvårdnadsteori där omvårdanden har ett helt klart 

hälsobefrämjande mål. Enligt Eriksson är att vårda en konst som bedrivs i ett 

samspel mellan två likvärdiga levande aktörer (Wiklund et al., 2012).  

 

Kommunikation och möte i vården  

Kommunikation är en växling av tankar och idéer mellan människor för att uppnå 

en dialog och ibland en gemensam uppfattning. När kommunikationen fungerar 

bra tänker vi sällan på vad det är som gör att det fungerar. Det är först när det 

uppstår problem som vi kanske undrar varför det inte blev som vi tänkte 

(Kirkevold et al., 2008). 
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Problemet i omvårdnaden/vården uppstod när en sjuksköterska, med målet 

personcentrerad vård, möter en patient med invandrarbakgrund, som inte kan 

svenska språket, inte har kunskap om sjukdomar, förklarar sina besvär som straff 

där onaturliga krafter har makt och inte litar på fler yrkesprofessioner, bara på 

läkaren (Melle, 2006). Studier av Seffo et al., 2014; Hultsjö et al., 2005; Ozolins et 

al., 2003 visar att sjuksköterskor och annan vårdpersonal uppfattade dessa möten 

som svåra att hantera; det uppstod ofta problem, missförstånd, oklarhet, onödiga 

åtgärder och stressituationer. Å andra sidan var patienter tacksamma för all hjälp 

de fått även om de kände att de belastade vården som resulterade i att de kände sig 

utsatta och övergivna och därmed själva ville ta hand om sin sjukdom (Hovde et 

al., 2008). 

 

Enligt hälso-och sjukvårdslagen beskrivs i bestämmelserna om vård på lika villkor 

och att vården och behandlingen ska planeras och genomföras i samråd med 

patienten samt med skyldigheten att ge individuellt anpassad information följer att 

tolk kan behövas när patienten har annat hemspråk än svenska. När myndighet har 

att göra med någon som inte behärskar svenska eller är allvarligt hörsel- eller  

talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk (Hälso-och sjukvårdslagen , 

HSL, 2014 ). Studier visade att dessa patienter ofta använder eller alltid tar hjälp 

av tolk eller närstående som tolkar (Seffo  et al., 2014;  Thyli, 2007).  

 

Numera finns även vårdpersonal med utländsk bakgrund eller de som rekryteras 

från andra länder som tolkar på olika avdelningar och kliniker. Det som är viktigt 

att nämna är att i dessa situationer ska det enligt Hälso-och sjukvårdslagen finnas 

auktoriserade statliga tolkar och översättare som har fått rätt utbildning, har 

genomgått särskilda prov och har speciell kompetens för tolkning inom hälso- och 

sjukvården (SOU, 2011:83;  Socialstyrelsen, 1999).  En olämplig tolk eller en 

dålig samtalsteknik, försvårar kommunikationen. Det gäller att tänka igenom 

betydelsen av tolkens kön, kontinuitetens betydelse och vikten av att patienten om 

möjligt får godkänna tolken. Även i tolksamtal kan sådant som röstklang, tonfall 

och röstvolym missuppfattas av patienten. Det är inte lämpligt att en person med 

familjeband till patienten anlitas som tolk eftersom översättningen kan påverkas av 

den personliga relationen  (SOU, 2011:83;  Socialstyrelsen, 1999).   
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Problemformulering  
Tidigare studier visar att sjuksköterskans möten med äldre patienter med 

invandrarbakgrund många gånger inte uppfyller patientens behov. Dessa patienter 

kan oftast inte svenska språket, förstår inte hur sjukvården fungerar, känner inte 

tillit och söker vård för sent. Å andra sidan förstår sjuksköterskan inte alltid 

patienternas problem och beteende. Sjuksköterskan kan sakna tillräcklig kunskap 

om olika kulturer för att känna sig säker i tillämpad personcentrerad vård.  Därför 

är det är viktigt att beskriva vad dessa äldre personer från f.d. Jugoslavien upplever 

i möten med sjuksköterskan för att skapa en god förutsättning för personcentrerad 

omvårdnad i möten mellan äldre invandrare och sjuksköterskan. 

 

Syfte 
Syfte med studie är att beskriva vilka förväntningar äldre invandrare från förre 

detta Jugoslavien har i mötet med  sjuksköterskan i den svenska hälso- och 

sjukvården.  

 

Definition -  ” Med äldre invandrare menas äldre personer som bor i Sverige men 

är födda utomlands av icke svenska föräldrar” (Dahl, 1987). 

 

Metod  

Design  

Studien är kvalitativ med en induktiv ansats och baseras på sex intervjuer med 

äldre invandrare som ursprungligen kom från fd. Jugoslavien. Kvalitativ design är 

att föredra när forskningen riktar sig till att studera ett fenomen utifrån personers 

levda erfarenhet  (Polit & Beck 2012). Den kvalitativa forskningsintervjun syftar 

till att utveckla mening ur undersökningspersonernas erfarenheter genom att 

försöka förstå världen ut deras synsätt. Då syftet med studien är att komma åt äldre 

invandrares tankar om deras förväntningar i möte med sjuksköterska var det 

relevant att använda sig av kvalitativ metod med intervju som 
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datainsamlingsmetod för att få svar på det som efterfrågas (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

 

Urval 

Inklusionskriterier för urvalet till studien var personer som var äldre än 65 år och 

som immigrerat till Sverige från 1990 tills 2013 från alla länder som tillhörde f.d. 

Jugoslavien. Det skulle både vara män och kvinnor. Informanterna skulle ha varit i 

kontakt med vården minst en gång sedan de flyttade till Sverige.  

 

Exklusionskriterier var personer som flyttade till Sverige före 1990 talet och var 

yngre än 50 år, talade annat språk än serbiska/bosniska/kroatiska/makedoniska 

samt var i livets slutskede eller och var gravt kognitivt nedsatta uteslöts.  

 

Personlig kontakt togs med informanterna om deltagande i undersökningen genom 

serbiska/bosniska/kroatiska/makedoniska föreningar i Skåne där dessa föreningar 

finns. Författaren gick till föreningarna och informerade om studien och att de som 

ville delta kontaktade författaren. Urvalet bestod av ett selektivt urval där 

forskaren ville ha variationer i kön och utbildningsnivå . Totalt åtta äldre personer 

valdes ut (av de 12 som anmälde sig) av författaren som uppfyllde 

inklusionskriterierna varav två av de åtta avböjde . De personer som kom att delta i 

studien var sex personer som ringdes upp av författare för att få bekräftelse om  de 

ville vara med i studien. Då bestämdes även var intervjuerna skulle ske.   

Intervjustudien genomfördes i de städer där personerna bodde. Två av intervjuerna 

genomfördes i den serbiska föreningens lokaler och fyra hemma hos de intervjuade 

enligt deras önskningar. Åldern på deltagarna var mellan 68-73 år, fyra kvinnor 

och två män. Tre av dessa sex personer var högskoleutbildade, tre hade 

gymnasialutbildning. Alla intervjuade hade varit yrkesamma i förre detta 

Jugoslavien.  
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Datainsamlingsmetod 

Som stöd under intervjun användes en intervjuguide (Bilaga 1). Datainsamling 

inhämtades med hjälp av semistrukturerade intervjuer och samma frågor ställdes 

till alla informanter Frågorna hade öppna svarsmöjligheter. Frågorna täckte ett 

specifikt område men var öppet utformade för att ge alla en möjlighet att formulera 

sin åsikt. Den möjlighet utnyttjades för att styra upp intervjun med frågor, som var 

av betydelse för det område som ska studeras (Polit & Beck, 2012). 

  

Den första intervju var en pilotstudie och efteråt togs två frågor bort eftersom det 

var upprepning men intervju användes i studie. Frågorna behöver inte ställas i 

samma ordningsföljd, utan kunde anpassas efter informantens svar (Danielson, 

2012; Bryman, 2011). Varje intervju varade cirka 30 minuter. Intervjuerna 

genomfördes på serbiska/bosniska språket av författaren. För att exakt veta vad 

som sagts spelades intervjun in på mobiltelefon efter informantens samtycke om 

detta (Polit & Beck, 2012). Författaren använde sina språkkunskaper i 

serbiska/bosniska och svenska så att intervjudata i samband med intervjun skrevs 

ut ordagrant, och översattes till det svenska språket av författaren. .  

 

Dataanalysmetod 

Insamlat material analyserades systematiskt med innehållsanalys enligt Burnard 

(1991). Tillvägagångssättet kan användas vid analys av semistrukturerade öppna 

intervjuer som spelats in i sin helhet. Tematisk innehållsanalys enligt Burnard 

(1991) innebär att materialet bearbetas systematiskt i olika steg. Först läster 

författaren igenom hela materialet och bekanta sig med innehållet. Därefter  kodas 

data i små meningsbärande enheter. Koderna förs sedan ihop till grupper dvs. 

kategorier som namnges.  

 

Det inspelade materialet transkriberades ordagrant. Alla intervjuer genomfördes 

före transkriberingen för att vara så neutrala som möjligt inför varje 

intervjutillfälle. Efter genomförda intervjuer lyssnade författaren igenom de 

ljudinspelade intervjuerna för att få en överblick av materialet. Materialet 
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transkriberades på dator i word-dokument och skrevs sedan ut inför en ny 

genomläsning av allt för att få en helhetsuppfattning. Därefter bearbetades och 

analyserades textinnehållet i de utskrivna intervjuerna genom att läsa igenom hela 

intervjuerna för att sedan ta ut vissa utdrag och stycken som gav uttryck för det 

som svarade mot syftet (Burnard, 1991). 

 

För att bearbeta innehållet i intervjuerna användes kodning i nyckelord som utgår 

på att reducera texten genom att analysera vad den egentligen handlar om. Detta 

gjordes genom att läsa igenom varje intervjutext ett par gånger och ta ut nyckelord 

for vad den intervjuade berör, dvs. vad det handlar om. Dessa koder strukturerades 

och kategoriserades, och presenterades i kategorier.  Utvalda citat användes i 

texten för att konfirmera det som lyftes fram ur kategorier. 

 

Etiska överväganden  

Innan befintlig studie inleddes genomgick denna projektplan en etisk prövning via 

Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna (Bilaga 3). Alla personer som 

ingick i studien fick, i god tid innan undersökningen startade, ett informationsbrev 

(Bilaga 2) av författaren om att all medverkan var frivillig och kunde avbrytas utan 

press eller påverkan (Vetenskapsrådet, 2012). Informantens självbestämmande 

togs tillvara genom att informanten inte fick lämna svar om medverkan direkt när 

de fick informationsbrev. Medverkan följdes upp ca en vecka senare då de har 

hunnit läsa informationsbrevet och gjort ett övervägt val. Författaren ringde alla 

personer för att få svar. Informanterna försäkrades om att de inte kunde identifieras 

och att de inte riskerade att lida någon skada av studien, detta kan ibland medföra 

att allt som sagts inte kan publiceras. Allt deltagande var frivilligt och 

informanterna gav sin tillåtelse att bli intervjuade och att materialet fick användas, 

efter att de fått information. Informanten erbjöds att få ta del av resultaten i någon 

form. All persondata behandlades konfidentiellt. Informanterna i det 

transkriberade materialet kodades till en bokstav och benämndes därefter inte med 

namn eller uppgifter som gick att härleda till personen. Allt material förvarades 

säkert från obehöriga. Insamlat material samt personuppgifter användes inte till 

andra syften (Vetenskapsrådet, 2012). 
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Resultat  
 

Vid analysen av resultatet framkom fem kategorier: Att få bekräftelse för uttalade 

behov, Empatisk kontakt,  Kommunikation och dialog i mötet, Respekt för sina 

värderingar och syn på hälsa och Trygghet.  Kategorierna beskriver de 

förväntningar äldre invandrare hade i möte med sjuksköterskor och vad som är 

viktigt för dem vid dessa samt på vilka aspekter borde sjuksköterska tänka på när 

hon kommer i konkat med dessa patienter. 

 

 

Att få bekräftelse för uttalade behov 

I intervjuerna framkom att det var viktigt att sjuksköterskorna hade äldre 

invandrare i centrum, var engagerade och hade fokus på dem (personcentrerad 

omvårdnad). Lika viktigt var att förstå deras problem, att få bekräftelse att de 

gjorde rätt t.ex. att de tog sina mediciner som de skulle, att de motionerade rätt 

osv. samt att få bra råd om hur de skulle förhålla sig till sin sjukdom och besvär i 

fortsättningen.  Informanterna ville att sjuksköterskan skulle se dem såsom 

individer och att de fick den hjälp de behövde. Informanterna beskrev att 

kontinuitet och komma till samma sjuksköterska på vårdcentralen ökade 

tryggheten hos de äldre. De förväntade sig att få bekräftelse genom att 

sjuksköterskan skulle ha tid för dem individuellt.  

 

                  ”Jag behöver stöd för att jag ska kunna gå vidare med läkemedel 
                     t.ex. insulin, att jag får bekräftelse att jag gör rätt eller inte”(5) 
        

Empatisk kontakt 

Informanterna beskrev att det var viktigt för dem att också känna värme och ha en 

närmare kontakt med en sjuksköterska t.ex. att de fick en kram när de kom eller 

gick från henne.  I deras kultur beskrevs att en nära kontakt med människor var 

mycket viktigt särskild med dem som betydde mycket för dem eller vilka de var 

beroende av. Detta var enligt dem inte så naturligt i Sverige och kunde uppfattas 

som att äldre personer från forna Jugoslavien inte kunde läsa av de sociala koderna 
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men det var deras sätt att visa att de uppskattade och var tacksamma för den hjälp 

de fick.  

                 ” Vi har inte träffats på ex månader men när hon såg mig då lyste  
                     hennes ansikte upp och hon kramade mig. Det kändes så skönt, jag  
                     mådde bättre på en gång. ” (6)  
 

De intervjuade var nöjda med den vård de hade fått av sjuksköterskan och kände 

den nära kontakten oavsett om de hade kontinuerlig kontakt med sjuksköterskan  

på vårdcentralen eller när de var inlagda på sjukhuset enstaka gånger. Alla 

sjuksköterskor de hade träffat hade en bra och nära kontakt och de kände både 

värme, förståelse och empati.  

 

               ”Jag vill få den adekvata hjälpen jag behöver och som jag söker hjälpen 
                för och jag har alltid fått den hjälp jag behövde och var alltid nöjd” (1) 
                

Genom alla intervjuer fanns en prägel av tacksamhet för all hjälp de äldre fick av 

sjukvården, för sjuksköterskans engagemang, deras professionalitet, som ledde till 

den nära kontakten, oavsett om de sökte hjälp på vårdcentralen, akuten eller fick 

hjälp på en vårdavdelning. 

 

Kommunikation och dialog i mötet  

Stor vikt beskrevs av informanterna i intervjuerna att det var att bli förstådd. De 

äldre rapporterade att de för det mesta förstod det som sjuksköterska talat till dem 

om men det var mycket viktigt att tala långsamt. Det framkom i intervjuerna att 

vissa av de äldre framfört till sjuksköterskan att de inte förstod vad som sagts och 

bad henne att upprepa, men några av dem uppgav inte det till sjuksköterskan och 

gissade med de få ord de hade förstått vad hon ville säga. Risken var här att de inte 

gissade rätt och uppfattade all information och råd fel. Informanterna ansåg att de 

huvudsakligen klarade sig själva språkligt. De förstod vad sjuksköterskan talade 

om och kunde själva tala och förklara. Om de inte förstod bad de sjuksköterskan 

tala långsammare.  I intervjuerna uppgav informanterna att sjuksköterskans dialekt 

hade stor betydelse. Beroende av vilken dialekt det var förstod de ibland allt eller 

ingenting och då försökte de koppla 2-3 ord som de kände igen och gissade vad 

sjuksköterskan ville säga.  I sådana situationer kände de sig uppgivna och  tyckte 
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det var lättare att få all information skriftligt oavsett vilken dialekt sjuksköterskan 

hade.  

 
             ”Jag klarar mig själv med språket. Ibland förstår jag allt hon säger 
               ibland ingenting. Då lyfter jag upp bara på axlar och frågar om jag  
               kan få allt skriftligt. Det är mycket lättare att läsa.” (6) 
  

Språket beskrevs av informanterna vara en barriär för de äldre invandrarna från 

förre detta Jugoslavien, men de klarade sina besök ändå på egen hand. De 

intervjuade personerna förklarade att de hade kommit ”gamla” till Sverige och att 

det var svårt att lära sig språket.  De ansåg att de var för gamla för att börja ett nytt 

liv och att börja lära sig ett nytt språk.  

 

Angående kommunikationsproblem hade ingen av dem något emot att anlita en 

tolk om de får behov av det i framtiden, men det beskrevs att det fanns dåliga 

erfarenheter och de hade behov av att minimera kontakt med tolk. Informanterna 

uppgav att de inte hade något emot att deras barn eller anhöriga tolkade till dem. 

De ansåg inte att deras integritet överskreds när de använde professionell tolk och 

de litade på tolkens professionalitet.   

 

             ”Det är lättare med tolken och jag tänker inte på sekretess och tycker det  
              är ok för det kan hända till alla och det är naturligt.”(3) 
 

Det som framkom i intervjuerna var att sjuksköterskan borde tala långsamt, med 

enkla ord, fråga och få bekräftelse att de hade förstått vad hon hade meddelat. 

Informanterna uppgav att sjuksköterskorna inte skulle glömma bort att fråga de 

äldre invandrarna om de behövde tolk för de ville inte alltid erkänna att de inte 

förstod allt och skämdes att säga att de behövde tolkhjälp. I intervjuerna beskrevs 

att en sjuksköterska borde försäkra sig i mötet med dessa patienter att de hade 

förstått det hon hade berättat till dem, att de förstod anvisningar, vad de skulle göra 

vidare och vilka mediciner eller vilken behandling de hade fått.  
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Respekt för sina värderingar och syn på hälsa  

Informanterna förklarade att hälsa för dem var det viktigaste de hade. Att vara frisk 

innebar för dem att klara sig själv, tex.  att klara sin hygien, att kunna göra det de 

brukade göra varje dag, att kunna umgås med vänner, rasta hunden, läsa böcker, 

handla. Även om de hade många olika sjukdomar och diagnoser betraktade de inte 

sig själva som sjuka utan de accepterade att de hade blivit gamla och att åren 

medförde dessa besvär. De respekterade sin ålder. Informanterna uppgav att de var 

nöjda så länge de inte behövde andras hjälp. Av sjuksköterskorna förväntade de sig 

att få bra råd och stöd när de blev sjuka, få rätt och ärlig information om vad som 

kommer att hända, vad de kunde själva göra för att de skulle må bättre samt vilka 

risker det fanns att de skulle bli sjuka bestående eller besvärade av de symtom de 

hade. De ville ha hjälp av sjuksköterskan för att bevara den hälsa de hade.  

 

             ”Hälsa är det viktigaste i livet och man ska vara mån om det. Hälsa är 
                att inte vara sjuk fast man har olika sjukdomar.”(1) 
 

De intervjuade beskrev att det var viktigt för en sjuksköterska att förstå att äldre 

invandrare såg på hälsa som något av viktigaste som de hade i livet och att vara 

sjuk innebar för dem att de inte skulle ge upp utan att de kämpade vidare. 

Sjuksköterska skulle veta om detta, utnyttja det och hjälpa dem att använda sina 

resurser och bibehålla hälsan och oberoendet så länge som möjligt.                

 

”Hälsa för mig är att jag kan klara mig själv, att jag kan handla, 
städa, att jag kan ha kontakt med mina vänner, att kunna läsa 
böcker. (6) 

 

I intervjuerna framkom att de äldre hade kunskap om sitt tillstånd och sina besvär. 

De förväntade sig att bli tagna på allvar och att kunna lita på vad sjuksköterskan sa 

De förväntade sig att av sjuksköterskan att lita på det de sa och att de söker rätt 

hjälp i rätt tid. De äldre invandrare var medvetna även om långa köer, överfulla 

avdelningar, stress och allt annat som hände inom vården. De sökte inte hjälp i  

onödan och ville inte vara belastning och börda.   

 

            ” Man får inte så snabb tid på vårdcentralen, men om jag mår bra ringer  
               jag bara när jag ska boka min årskontroll.”(5) 
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Informanterna upplevde ofta att de inte togs på allvar eftersom de inte visade hur 

mycket smärta eller besvär de hade av sina sjukdomar. De väntade in i det sista för 

att söka vård och då förväntade de sig att sjuksköterskan lita på dem och engagera 

sig i det de bad henne om.  

 

             ”Jag hade ont i min arm men jag tänkte att det går över, när jag vaknade  
              sen under natten var hela armen svullen och jag viste då att jag måste till  
              akuten…  uhh man ligger långt tid där, men jag var tvungen…”(2) 
 

 

Trygghet  

Denna kategori beskriver vilken kunskap äldre invandrare hade om svensk 

sjukvård och sjuksköterskans roll. I mötet med sjuksköterska viste de vad hon 

kunde hjälpa de med och vilken kompetens hon hade.  

 

Informanterna beskrev att de visste när de ska vända sig till akuten – när det 

handlar om allvarliga problem med hjärtat (hjärtinfarkt), stroke eller stora 

blödningar och skador.  De uppgav sig veta också att de skulle vända sig i första 

hand till sin vårdcentral och vilken hjälp de kan få där.  

 

               ”Akuten söker jag när jag inte längre kan klarar mig själv, det är det 
                 sista man gör.” (6) 
 

De intervjuade kände till vilken funktion de flesta olika yrkeskategorier som de 

träffade på vårdcentralen eller sjukhuset. De visste vad en undersköterska gjorde, 

att de hade mindre utbildning och ansvar än en sjuksköterska, att sjuksköterska 

hade mer ansvar för patienten och kunde vara en länk mellan patienten och läkare. 

 

                  ”Jag vet skillnaden mellan en undersköterska och en sjuksköterska, det   
                   speglar  sig i omfattningen av jobbet de gör. En undersköterska har  
                   begränsningar i  det hon får göra, en sjuksköterska har mycket högre   
                   nivå och står närmare till patienter när det gäller sjukvård och är en  
                   länk  mellan mig och läkare.”(3) 
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 Informanterna kunde inte förklara skillnaden mellan sjukgymnast och 

arbetsterapeut. De beskrev att sjukgymnasten ansvarar för träning efter en skada 

eller sjukdom, för rehabilitering, men ingen av de äldre visste vad en 

arbetsterapeut gjorde. De viste att arbetsterapeut och sjukgymnast ingick i teamet 

med sjuksköterskan.   

 
            ”Sjukgymnast hjälper till med träning efter t.ex. brutet arm eller ben,  
             arbetsterapeut skriver remiss för träning.”(4) 
 
          ”Arbetsterapeut har en högre nivå en sjukgymnast, sjukgymnast hjälper till   
           med träningen med olika apparater och arbetsterapeut förklarar  hela   
           processen.” (3)   
        

Att kunna skilja dessa olika yrkesgrupper, veta var de skulle vända sig och förstå 

hur vårdsystem fungerade i Sverige gav en trygghet till de intervjuade och de viste 

vad de kunde förvänta sig av sjuksköterskan.  
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Diskussion  
I diskussionen analyserades och drogs slutsatser av undersökningen. Resultaten 

förklarades utifrån metod och material, och hur dessa har påverkat resultaten och i 

så fall på vilket sätt samt vilka fördelar och nackdelar har tillvägagångssättet. 

 

Studiens övergripande syfte var att belysa vilka förväntningar äldre invandrare 

från förre detta Jugoslavien hade i mötet med en sjuksköterska. Av resultatet i 

denna studie framkom sex övergripande teman.  Det var Att få bekräftelse för 

uttalade behov, Respekt för sina värderingar och syn på hälsa och Trygghet. vilket 

innebar att sjuksköterska hade dem i centrum och bekräftade att de gjorde rätt eller 

sa till när de gjorde fel. De äldre invandrarna ville ha empatisk kontakt, som för 

dem betydde att ha samma sjuksköterska och en öppen och ärlig kontakt med 

henne. Vikten av kommunikation och dialog i mötet klargjorde de intervjuade 

genom att sjuksköterskan talade långsamt och var säker att de hade förstått henne.  

Respekt för sina värderingar och syn på hälsa ville de äldre ha genom att få 

hjälp av sjuksköterskan för att bevara den hälsa de hade och hälsa för dem var att 

klara sig själva och kunna fortsätta göra det de brukade göra varje dag samt att 

informanterna upplevde det via sjuksköterskans förståelse när de sökte vård, när de 

fick den hjälp de behövde. Trygghet var viktigt för de äldre invandrarna och att  

de förstod var och när de ska vända sig när de behöver hjälpen och vilken hjälp de 

kunde förvänta sig av de olika yrkeskategorier särskilt av sjuksköterskan, som 

ledde till en trygghetskänsla. Resultat diskussion är strukturerad utifrån de 

beskrivna kategorierna. 

 

Resultatdiskussion 

Ett av föreliggande studies framträdande resultat var att de äldre förväntade sig att 

erhålla bekräftelse och att blir tagna på allvar. Lika viktigt var det att säga att 

informanterna redan fått det och var nöjda med sjuksköterskornas insats oavsett 

var de har träffat henne/honom, på akuten, vårdcentralen eller på en avdelning. De 

äldre var tacksamma för den hjälp och det bemötandet de fått. I deras kultur var en 

nära och öppen kontakt viktig med de människor de träffade ofta, särskilt om de 

skulle lita på varandra. I intervjuerna framkom att de äldre hade fått den närhet de 



 

 

19 

 

behövde. De beskrev att de fått trygghet och förtroende för sjuksköterskor.  

Akhavan och Karlsen (2013) ansåg att förutfattade meningar kunde påverka mötet 

mellan den svenska sjuksköterskan och utrikesfödda patienter negativt. Det kunde 

tänkas att patienten i sin roll fick sjuksköterskan att känna sig trygg . Detta 

bekräftas av Tanay et al. (2012) som menade att sjuksköterskan kände mer 

självförtroende i kommunikationen med patienten med hjälp av den närmare 

relation som uppstått dem emellan.  

 

I resultaten framkom att äldre invandrare förväntar sig få förståelse och bekräftelse 

av sjuksköterskan.  Enligt Antonovsky (1991) är det viktigt att se hela människan, 

ta vara på den friska hos varje individ och använda det, samt att undersöka var 

varje person, vid en viss tidpunkt, befinner sig, ta vara på individens historia och 

röra sig mot den friska polen.   

 

De intervjuade i denna studie beskrev att de förväntade sig av sjuksköterskan, att 

få kontakt och förståelse for sin hälsosyn, något som Katie Eriksson (2000) 

påpekar i sin teori att människan söker sin mening i relation till det som sker, vill 

ge och få kärlek och uppleva tro och hopp. För Eriksson (2000) är sjuksköterskan 

en människa som antas ha vård som sin yrkesverksamhet, mer hon är också 

närvarande för patienten som en person som bjuder in patienten till en samvaro. I 

den relationen formar de tillsammans en mellanmänskligt och vårdande rum.  Det 

var det som de äldre beskrev att de förväntade sig och det som de hade fått av 

sjuksköterskan i föreliggande studie. 

 

Svårigheter med språkliga barriärer och kulturella olikheter skapades inom hälso- 

och sjukvården. I studien framkom att äldre invandrare från forna Jugoslavien 

förväntade sig att bli förstådda och att förstå den information de fick av 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan ansvarar för att tillräcklig information går fram till 

patienten och att patienten kan förstå informationen och erkänna samtycke om 

vård och behandling. Eftersom det inte finns något gemensamt språk mellan 

sjuksköterska och patient, är frågan hur sjuksköterskan då kan veta att 

informationen har nått fram (Edvardsson, 2010). I denna studie framkom att äldre 

patienter gissade vad sjuksköterskan ville säga och i vissa fall inte vågade fråga 
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om vad som menades eller om hon ville upprepa det hon sa.  Det kan leda till 

missförstånd, felaktiga behandlingar och dålig stämning mellan patienten och 

sjuksköterskan. Studier av Fatahi (2010) och Jirwe (2010)  visade att problemen 

med språkbarriärer inom vården påverkade kvaliteten på vården och att 

språkbarriärerna utgjorde ett hinder för sjuksköterskorna för att ge tillräckligt med 

stöd åt patienterna. Hultsjö et al. (2009) visade att de patienter som hade utländsk 

bakgrund ville bli behandlade som inrikesfödda patienter, även om 

kommunikationen kunde saknas. Sjuksköterskan bör därför möta patienter med 

samma förutsättningar och utgångspunkt trots patientens kulturella rötter, för att 

förhindra att förutfattade meningar bildas.   

 

Informanterna gav en positiv bild av mötet med sjuksköterskan inom svensk hälso- 

och sjukvård samt hade mycket information om hur vården fungerar.  Äldre 

invandrare visste vad en sjuksköterska gjorde, när de skulle vända sig till henne 

och till olika vårdenheter. Studien av Berterö och Hjelm (2010) visade att personer 

födda i Irak och forna Jugoslavien uttalade en positiv bild över den vård de fått i 

Sverige, jämfört med vården i deras hemland. 

 

Sammanfattningsvis visade resultaten att äldre invandrare förstår hur svensk 

sjukvård fungerar, att de har olika förväntningar (ovan nämnda) på sjuksköterskan 

och trots olika språkbarriärer var de nöjda med den vård och hjälp de fick av 

sjuksköterskan. 

 

Metoddiskussion  

Eftersom valet av ämne att studera äldre invandrares från forna Jugoslaviens syn 

på förväntningar på vården utförd av sjuksköterskan, var valet att använda en 

kvalitativ metod och att göra intervjuer, passande. Den valda metoden gav lämpligt 

material som svar på studiens syfte och det material som framställdes genom sex 

intervjuer gav information kring de äldres tankar och erfarenheter av området. Den 

kvalitativa forskningsintervjun har till syfte att begripa ett ämne i informantens 

upplevda vardag ur dennes perspektiv (Kvale & Brinkman, 2014).   
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Trovärdighet visades genom att ställa öppna frågor där informanterna fick en 

möjlighet att mer ingående förklara vad de menade tänkte och kände kring ämnet 

vilket även gjorde det lättare att analysera deras svar. Den beskrivande metoden 

bidrog till att informanterna gav mer djup i redogörelsen av deras upplevelser och 

förväntningar bidrog till att ge underlag till rikt material för att besvara syftet för 

undersökningen. Ett problem som uppstod med de öppna frågorna var att vissa av 

informanterna talade brett och gick långt tillbaka i tiden om hur de hade det innan 

de flyttade till Sverige och hur de uppfattar sjukvården och omvårdnaden i 

jämförelse till hur det var i hemlandet, vilket dock försvårade sammanställningen, 

men ändå upplevdes som en vinst trots att det tog längre tid.  

 

Trovärdighet tillfredsställdes även genom att alla informanter fick samma 

förutsättningar inför intervjun, såsom val av tid och plats för att de skulle känna sig 

så bekväma som möjligt.  Informanterna besökte kulturföreningar och tillfrågades 

om de ville ställa upp på en intervju där de fick kort information om vad studien 

handlade om. Efter någon dag ringdes de upp via telefon. De fick mer information 

och fick då avgöra om de skulle vara med och om de accepterade bestämdes tid 

och plats för intervju.  Den semistrukturerade intervjun ger en rad förslag till frågor 

och teman men ger samtidigt utrymme att göra förändringar vad gäller frågornas 

struktur och ordningsföljd. Informanterna fick inte se frågorna innan intervjun för 

att de inte skulle kunna läsa in sig i ämnet och det var av vikt att deras svar skulle 

komma spontant så att de skulle bli så ärliga som möjligt. Intervjuerna var av 

narrativ karaktär och gav svar som ibland uttalade sig som små berättelser ur de 

äldres tidigare liv i f.d. Jugoslavien och erfarenheter där. Enligt Kvale och 

Brinkman (2014) koncentrerar sig narrativa intervjuer på handlingen och 

strukturen i de historier intervjupersonerna berättar. En sådan intervju tillåter även 

uppföljande frågor på historier som berättas eller frågor på specifika svar som 

givits under intervjun. Det var viktigt att vänta in informanterna, ge dem tid att 

svara på frågorna fullt ut. Tystnad var ett verktyg för att få informanterna att 

avgöra när ämnet är tömt och det var dags att ställa nästa fråga. 

 

Intervjuerna skedde i enrum och påbörjades med en stunds informell konversation. 

Det skapade en bra kontakt med informanterna, som var även en bra grund för tillit 
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och tilltro som kunde öka trovärdigheten. Enligt Kvale och Brinkman (2014) är 

detta ett sätt att skapa en förtroendefull interaktion mellan intervjuare och 

informant.  

 

Liksom andra, har denna studier också sina svagheter, brister och styrkor som ökar 

studiens pålitlighet och tillförlitlighet. En svaghet i studien kan vara att 

informanternas bakgrund skulle vara mer varierande, tex några skulle vara 

grundskoleutbildade, hemmafruar eller från landsbygden, samt antalet informanter 

kunde ha varit fler än sex  för att öka trovärdigheten. 

 

Studiens egen styrka är att författaren själv är från före detta Jugoslavien, men är 

utbildad sjuksköterska i Sverige, vilket ger en god förmåga att se ur både 

patientens och sjukskötarens perspektiv. Det kan även finnas en nackdel med detta, 

nämligen att förförståelsen kan ha påverkat resultatet. 

 

Överförbarhet tillfredsställdes genom att deltagandet var frivilligt och resultatet 

visade att alla var nöjda med sjuksköterskans hjälp och hennes bemötande, men 

det finns en risk att de personer som inte var nöjda inte deltog i denna studie. Hur 

dessa erfarenheter kan ha påverkat resultaten är svårt att uttala sig om. Det kan 

dock bedömas som en brist i denna studie att deras perspektiv saknas. 

Överförbarhet  enligt Graneheim & Lundman 2004 stärks genom  att läsaren kan 

följa en detaljerad  beskriven forskningsprocess från urval, analysprocess och 

resultat så att läsaren kan själv kan bedöma studiens överförbarhet. Vidare stärks 

överförbarhet om motsvarande resultat redovisats  i andra studier 

 

Tillförlitligheten tillgodosågs även genom att samma forskare samlade in all data 

för studie.  Ordagrant utskrivna intervjuer möjliggjorde en analysprocess som låg 

nära texten. Resultaten redovisades med stöd av citat vilket kan anses stärka 

pålitligheten. För att eftersträva överförbarhet till jämförbara kontexter gavs en 

noggrann beskrivning av forskningsprocessen.   
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Konklusion  
Syfte med denna studie var att belysa vilka förväntningar äldre invandrare från 

förre detta Jugoslavien hade i mötet med en sjuksköterska. Resultatet har 

presenterats i sex rubriker och det som framkom att de äldre invandrare förväntade 

sig i möte med sjuksköterskan var: att få den bekräftelse de behöver (individuellt), 

ha nära kontakt, att bli förstådd, att få förståelse för sin hälsosyn (och hantering av 

den), att bli tagen på allvar och att sjuksköterskan har kompetens. Denna studie 

kan hjälpa till i dagens mångkulturella samhälle där det ställs ökande krav på både 

sjuksköterskan och omvårdnaden. Eftersom dagens omvårdnad baseras på 

personcentrerad omvårdnad kan denna resultaten vara till hjälp för sjuksköterskor i 

möte med invandrade personer. Studien kan hjälpa sjuksköterskan att mer förstå 

andra kulturer i detta fall äldre invandrare från förre detta Jugoslavien.   

 

Studiens kliniska betydelse 
Den här studiens kliniska betydelse är att den belyser vikten av personcentrerad 

omvårdnad och aspekter som en sjuksköterska bör tänka på i möte med äldre 

invandrare. 

 

Framtida studier  
Studien kan ge en grund för framtida studier om patienter som kommer från andra 

länder och har en annan kultur. Det skulle vara intressant att studera vidare om de 

äldre invandrare och även yngre invandrare behöver mer information och hjälp att 

snabbare integrerar sig och förstår svens vård och vilken hjälp de kan få. Ger 

kommuner tillräcklig med information när invandrare och flyktingar anländer i 

Sverige? Vad behövs mer? Vilken roll har sjuksköterskan i den integrering?  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

” Äldre invandrares från före detta Jugoslaviens förväntningar i 

mötet med sjuksköterskor i Sverige ” 

 

1. Vilken omvårdnad vill du ha av en sjuksköterska när du söker vård? 

2. Vilket stöd vill du ha av en sjuksköterska när du söker vård? 

3. Kan du berätta vad hälsa är för dig 

4. Kan du beskriva när du upplever/känner dig sjuk  

5.  Kan du berätta när söker du hjälp av sjukvården/var vänder du dig då? 

6.  Vilka professioner du möter på Vårdcentralsjukhuset?  - (Kan du   

     berätta vad gör/vad är en undersköterska/sjuksköterska/sjukgymnast /   

     arbetsterapeut ) 

7.  Kan du berätta vem brukar hjälpa dig på Vårdcentral/sjukhus att kommunicera   

     med   personalen. Tolkar anhöriga till dig? Hur upplever du det?  

8. Kan du berätta om du behöver mer hjälp med sjukvården och i så fall vad.  

9.  Vilken omvårdnad har du fått/ vad du inte fått/ vad du velat få på Vårdcentral   

     sjukhuset? 
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Bilaga 2 

Information om en studie om äldre invandrares från före detta 

Jugoslaviens förväntningar i mötet med sjuksköterskor i Sverige  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Tidigare studier visar att sjuksköterskans möten med äldre patienter med 

invandrarbakgrund många gånger inte uppfyller patientens behov. Dessa patienter 

kan oftast inte svenska språket, förstår inte hur sjukvården fungerar, känner inte 

tillit och söker vård för sent. Å andra sidan förstår inte sjuksköterskan patienternas 

problem och beteende. Sjuksköterskan saknar tillräcklig kunskap om olika kulturer 

för att känna sig säker i tillämpad personcentrerad vård.  Därför är det är viktigt att 

beskriva vad dessa äldre personer från f.d. Jugoslavien upplever i möten med 

sjukvården för att underlätta personcentrerad omvårdnad i möten mellan äldre 

invandrare och sjuksköterskan. 

 

Målet är också att genom denna studien tillföra kunskap till mina 

sjuksköterskekollegor i möten med de äldre personer som kommer från länderna 

som tillhörde f.d. Jugoslavien, som de träffar dagligen.  

 

Du är, med några andra personer som är 65 år eller äldre och som kommer 

ursprungligen från länderna som tillhörde f.d. Jugoslavien, inbjuden att delta i 

studien. Alla ni är kontaktades via serbiska/bosniska/kroatiska/makedoniska 

föreningen.  Antal personer kommer att vara minst 5. Jag kommer att genomföra 

en  intervju där du kommer att svara på några frågor om vilka förväntningar har du 

i mötet med  en sjuksköterska,  hur du uppfattar svensk sjukvård, din hälsa och 

berätta om dina upplevelse och önskningar angående samma tema, samt betydelse 

av kommunikation. Intervjun kommer att ta ca en timme och  genomförs på din 

hemspråks. Efter ditt godkännande kommer den att spelas in för att underlätta mitt 

arbete att bearbeta intervju i efterhand och på så sätt bättre kunna förstå vilka 

tankar och upplevelse du har.  

 

Eftersom du är en av de personer som kom till Sverige under och efter kriget I 

förre detta Jugoslavien kan denna studie väcka olika negativa tankar och minne 
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hos dem.  De etiska principerna kommer att beaktas genom att inte ställa frågor 

som handlar om livet I f.d. Jugolsavien utan koncentrera sig på omvårdnad och 

vård I Sverige. Du kan även känna sig tvingade eller övertalade att göra den, vilket 

skulle kunna vara ett hot mot din självbestämmande. Studien kan också innebära 

eller leda till att du kan tro att om du säger negativa saker om sjukvården kan du få 

en sämre vård om någon känner igen dig i utsagorna. Därför förstår jag att denna 

intervjun kommer att vecka olika minne hos dig och respekterar din beslut om du 

avstår delta i studie. Din deltagande kommer att betyda mycket för mig och för 

forskningen då du tillhör den målgruppen som är relevanta för studie 

 

Allt material kommer att hållas oåtkomlig, för obehöriga och inga uppgifter som 

kan härledas till din person kommer att användas. Det insamlade materialet 

kommer endast att användas till denna studien och kommer efteråt att raderas. Det 

är närsomhelst möjligt att avbryta medverkan i studien utan påverkan eller press. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande utan närmare motivering. Om du avstår från att delta, eller avbryter 

ditt deltagande så kommer detta inte att påverka eventuell fortsatt behandling 

vården är densamma vare sig du medverkar i studien eller inte. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna och  det finns möjlighet att få ta del av några resultat alternativt den 

färdiga uppsatsen om du så önskar.  

 

Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden vid 

Högskolan Dalarna. 

 

Jag kommer om ca en vecka kontakta dig igen för att be om ett svar om 

medverkan.   

 

 

Mvh Jelena Zembo                                      Ansvarig handledare: Ingrid From 

Ort och datum 

 _________________________ 
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Mobilnummer: 070-3651033                       Telefonnummer: 023 – 77 84 85 

E-mail:  h14jelze@du.se                                E-mail:  ifr@du.se  

 

_____________________________                _____________________________ 

Underskrift   student                                            Underskrift handledare 
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Bilaga 2.1. 

 

Samtyckesblankett 

 

Jag har tagit del av informationen samt villkoren om studien kring  

” Äldre invandrares från före detta Jugoslaviens förväntningar i mötet med 

sjuksköterskor i Sverige ”  

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att delat i studien  

 

 

Underskrift av undersökningsperson   

 

_______________________________________________ 

Ort, datum 

 

_______________________________________________ 

Underskrift 

 

______________________________________________ 

Namnförtydligande 
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Bilaga 3 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som 
involverar människor  
 
 
Projekttitel: Vilka förväntningar har äldre personer med invandrar bakgrund på 
sjukvården 
Student: Jelena Zembo  
Handledare: Marika Marusarz    

Ja Tveksamt Nej 

 
1 
 

 
Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, 
d.v.s. innehåller studien t.ex. barn, personer med 
nedsatt kognitiv förmåga, personer med psykiska 
funktionshinder samt personer i beroendeställning 
i förhållande till den som utför studien (ex. på 
personer i beroendeställning är patienter och 
elever)?  
 

  x 

 
2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke 
inte kommer att inhämtas (d.v.s. 
forskningspersonerna kommer inte att få full 
information om undersökningen och/eller 
möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   
 

  x 

 
3 
 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt 
ingrepp på forskningspersonerna?  
  

  x 

 
4 
 

 
Kan undersökningen påverka 
forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt (t.ex. 
väcka traumatiska minnen till liv)? 
 

 x  

 
5 
 

 
Används biologiskt material som kan härledas till 
en levande eller avliden människa (t.ex. 
blodprov)? 
 

  x 

 
6 
 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter 
som ingår i eller är avsedda att ingå i en struktur 
(till exempel ett register)?  
 
Med känsliga personuppgifter avses, enligt 
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör 
hälsa eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse samt 
medlemskap i fackförening 
 

  x 

 
7 

 
Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i 

  x 

 


